OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha - Ďáblice – Úřad městské části
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části
vyhlašuje dne 9.května 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ ÚŘEDNÍHO MÍSTA
hlavní účetní
Hlavní náplň práce

vedení rozpočtového účetnictví MČ, fakturace
sestavování a kontrola účetního rozvrhu,
účtování pokladny,
kontrola účetnictví příspěvkové organizace,
výkaznictví
Místo výkonu práce
Praha
V platové třídě
10
Pracovní poměr
doba neurčitá, plný či zkrácený úvazek (min. 6 hod/denně)
Předpokládaný nástup dohodou
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:





fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který
ovládá český jazyk slovem i písmem,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost.

Další požadavky
Požadované vzdělání:

středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené
maturitní zkouškou, popř. vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru,
Požadované dovednosti: praxe na pozici účetní/ho ve veřejné správě vítána
znalost rozpočtové skladby pro ÚSC,
znalost zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a obecně
závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy,
znalost účetního systému Ginis velkou výhodou,
výhodou zkušenosti s čerpáním grantových prostředků,
výhodou zkouška odborné způsobilosti
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Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:







jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana),
datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:




životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději
do 25. května 2017 do 12:00 na adresu:
Městská část Praha - Ďáblice
Úřad městské části
K rukám tajemnice úřadu
Květnová 553/52
182 00, Praha - Ďáblice
Obálku označit slovy „výběrové řízení – hlavní účetní - NEOTVÍRAT“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo podrobit uchazeče odbornému testu.

V Praze dne 9.května 2017

Mgr. Renata Henych
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tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice
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